
Parashas Be'Ha'alosecha: Mareh, Metaphor and Meaning

רמב"ם (יסודי התורה)1

 כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש
 יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד שנאמר ובבוא

 משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע הקול מדבר אליו. כל הנביאים על ידי מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל
 וחידה. משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר פה אל פה אדבר בו. ונאמר ודבר ה' אל משה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת ה'

 יביט כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל. הוא שהתורה מעידה עליו במראה ולא בחידות
 שאינו מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין ומשה רבינו אינו כן הוא

 שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו כלומר כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חבירו כך היה כח בדעתו של משה רבינו
 להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו משה רבינו אינו כן אלא כל זמן
 שיחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו ואינו צריך לכוין דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי
 השרת. לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם. ובזה הבטיחו האל שנאמר לך אמור להם שובו לכם

 לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי. הא למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים לאהלם שהוא צרכי הגוף כלם
 כשאר העם. לפיכך אין פורשין מנשותיהם. ומשה רבינו לא חזר לאהלו הראשון לפיכך פירש מן האשה לעולם ומן הדומה לו

1ונקשרה דעתו לצור העולמים ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו ונתקדש כמלאכים:

רמב"ם (מלכים)2

 אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם. או יהיה שם חידוש במעשה בראשית. אלא עולם כמנהגו
 נוהג. וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה. ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי

 עכו"ם המשולים כזאב ונמר. שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם. ויחזרו כולם לדת האמת. ולא יגזלו ולא
 ישחיתו. אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל. שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן. וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין

המשיח הם משלים. ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל. ומה ענין רמזו בהן:

 אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד. יראה מפשוטן של דברי הנביאים. שבתחילת
 ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם. שנאמר הנה אנכי

 שולח לכם את אליה וגו'. ואינו בא לא לטמא הטהור. ולא לטהר הטמא. ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות. ולא
 להכשיר מי שהוחזקו פסולין. אלא לשום שלום בעולם. שנאמר והשיב לב אבות על בנים. ויש מן החכמים שאומרים שקודם
 ביאת המשיח יבא אליהו. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שדברים סתומין הן אצל הנביאים.
 גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו. אלא לפי הכרע הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין
 סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות. ולא יאריך במדרשות האמורים

 בענינים אלו וכיוצא בהן. ולא ישימם עיקר. שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה. וכן לא יחשב הקצין. אמרו חכמים
2תפח רוחם של מחשבי הקצים. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו:

רדב"ז3

  השיג הראב"ד ז"ל והלא כתוב בתורה והשבתי חיה רעה מן הארץ ע"כ. ואין זו השגה, כמו ששאראל יעלה על לב וכו'.
 הכתובים משל גם זה משל על אומה רעה כמו שדרשו על חיה רעה אכלתהו. אבל מה שראוי להאמין בזה שהדברים הם גם
 כפשוטם בארץ ישראל כדכתיב לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ, הארץ הידועה, וכן והשבתי חיה רעה

 מן הארץ, אבל בשאר ארצות עולם כמנהגו נוהג והכתובים הם משל שכן כתוב ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
 מלחמה ובא"י יתקיים הפשט והמשל, וברוך יודע האמת. וגם רבינו לא גמר אומר שהכתובים הם משל למה שכתב הוא אלא

3בימי המשיח יודע למה הם רומזים:

מרכבת המשנה4

  עיין השגות נראה כוונתו דדברי תורה אין לפרש דרך משל (כמו נביאים) ואין מקרא שבתורה יוצאאל יעלה על הלב וכו'.
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 מידי פשוטו ואין זה קושיא דשפיר בישראל שרויים על אדמתם והיא מיושבת הרי כתיב ונתתי מוראכם וחתכם שהחיות
4בורחות מהיישוב ואם בחמת קרי ונסתם ואין רודף והארץ תשם אז ירבה חית השדה בטבע וזה פשוט.

רב סעדיה גאון5

 וראיתי מעטים באומה שכל פסוק שמוצאים בזיכרון תחיית המתים לזמן הישועה מבארים אותו על החייאת השלטון ותחיית
האומה, ומה שאין זמנו קבוע לעת הישועה - מפרשים אותו על העולם הבא. ולפיכך ייחדתי מאמר זה לעניין זה.

 ואומר אני בו, שאני עיינתי ודקדקתי, ונתברר לי מה שאומרים רוב האומה שתחיית המתים תהיה בזמן הישועה, וראיתי
לקובעו כדי שיהא סעד והנחיה כמו מה שכבר קדם.

 ואומר תחלה, כי מן הידוע באמתות הדברים שכל דבר שנמצא במקרא הרי הוא כפשוטו, זולתי מה שאי אפשר לפרשו
כפשוטו מחמת אחת מארבע סיבות:

 , כעין אמרו: ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי, והרי רואים אנו השוראו מפני שהחוש דוחה אותו
והאריה שאינם ילודי אישה, לכן צריך שנדע שאין הדבר אמור אלא בבני אדם.

 , כאומרו: כי ד' אלקיך אש אכלה הוא א-ל קנא, והרי האש ברואה וזקוקה [לחומר] ופעמים נכבית,או שהשכל דוחה אותו
 ואין השכל מקבל שיהא הוא כך, ולכן מוכרח שתהא מלה נסתרת בלשון שנקמתו כאש אכלה, וכמו שנאמר: כי באש קנאתי

תאכל כל הארץ.

 , צריך לבאר את שאינו מפורש, כגון אמרו: לא תנסו את ד' אלקיכם כאשר נסיתם במסה,או שיש מקרא מפורש הסותרו
 ואמר: ובחנוני נא בזאת אמר ד' צבקות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, ומה שמתאם בין שני הפסוקים, שאין לנסות
 את ד' אם יכול הוא על כך אם לאו, כאותם שאמרו: וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם, וידברו באלהים אמרו היוכל א-ל
 לערוך שלחן במדבר, ועליהם אמר 'אשר נסיתם במסה'. אבל שיבחן האדם ערכו לפני ד' אם ראוי שיעשה לו אות פלאי אם

לאו, כמו ששאל גדעון: אנסה נא רק הפעם בגזה, וכמו ששאל חזקיהו וזולתם, הרי זה מותר.

  נפרשהו פירוש המתאים למסורת האמיתית. כמו שנאמר לנו כי המלקות הםוכן כל מה שנאמר לנו במסורת שיש בו תנאי
 תשע ושלשים מלקיות וכתוב: ארבעים יכנו. לפיכך אנו סוברים שהם שלשים ותשע אלא שסיכמן הכתוב, כדרך שסיכם:

 במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה ארבעים שנה וגו' ולא היו אלא תשע ושלשים, כי השנה
הראשונה לא נכללה באותו העונש.

 וכיון שהסיבות הגורמות להסברת הפסוקים הם ארבעה אלה, ואין להם חמישית. ומצאנו תחיית המתים שאין החוש דוחה
 אותו, לפי שאין אנו אומרים שיהיו מאליהם, אלא אומרים אנו כי בוראם יחיה אותם. וגם אין השכל דוחה אותו, מפני

 שהחזרת דבר שכבר היה ונתפרד קרוב למושכל יותר מבריאת יש מאין. וגם אין פסוק אחר המונעו, אלא הפסוק מחזקו, כמו
 שפירש בעולם הזה בהחייאת בן האשה הצרפיתוהשונמית. ואין במסורת מה שמחייב להוציאו מפשוטו, אלא כל דברי חכמים
 מחזקים אותו, - לפיכך חובה להניחו כמות שהוא כפשט הכתוב שד' יחיה מתי עמו בזמן הישועה, ואין להסבירו לאופן אחר,

כל שכן כאשר המקומות שנזכרה תחיית המתים משמען שהיא בעולם הזה דוקא. והנה הקדמתי דבר זה כפתיחה.

 ואם יבוא אדם ויוציא מקראות הללו מפשוטן ויפרשם שלא על תחיית המתים, ויאמר כבר מצאנו הלשון אומר על שפל
 שהרים ה' קרנו כאלו הקימו מן העפר, כאומרו: מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, ואומר על אדם

 פשוט שניתנה לו גדולה, כאומרו: יען אשר הרימתיך מן העפר, והמשילה ריבוי הצרות והמצוקות למתים, כמו שאמרה:
 במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר, וממשילה מלוטו מצרותיו להחייאה, כאומרו: אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב
 תחיינו, ואמר עוד: הלא אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך. נבאר לו כי מחשבתו זו טעות, מפני שאין רשות להעמיס על

 הפסוק כל הסבר שהוא סובל אלא באחת מארבע סיבות שהקדמנו, אבל אם לא הייתה אף סיבה מהן הרי הפסוקים כפשוטן.
 ואלו היה מן הראוי לבאר כל פסוק בכל באור שיסבול ללא הכרח לא הייתה נשארת לנו מצווה שמעית כלל, כי כולן

סובלים באור אחר.

 ואציע מזה פרטים אחדים ואומר, כי מה שאמרה התורה לא תבערו אש, על תריקו צבאות למלחמה ביום השבת, כעין מה
 שנאמר שם: כי אש יצאה מחשבון להבה וגו'. ואמרו: ולא יאכל חמץ יהיה ענינו מניעת הזנות. כעין מה שנאמר שם: כלם
 מנאפים כמו תנור בערה, מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו. ואמרו: לא תקח האם על הבנים. אל תהרוג במלחמה

 הזקן, ובניו כמו שאמר יעקב: פן יבא והכני אם על בנים, ובמקום אחר נאמר: אם על בנים רטשה. ואלו היה זה ראוי במצוות
 כי אז יהיה ראוי גם בספורים, ויהיה מה שאמרה תורה: ויבואו בני ישראל בתוך הים, יסבול לבארו שהם נכנסו בתוך גדודי
הצבא, כיון שהלשון ממשילה את גדודי הצבא למים ואמרה: הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה,

.מרכבת המשנה מלכים שם4
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 ואמר עוד: ולכן הנה ד' מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו. והיה אומרו: וידם השמש
 וירח עמד עד יקם גוי איביו, יסבול לבארו שהממשלה תתקיים והמלכות תעמוד, כעין מה שנאמר שם: לא יבא עוד שמשך

וירחך ולא יאסף.

 אלא שהדבר הנכון הוא שאין להוציא פסוק מפשוטו ומשמעו, אלא בסיבה מן הארבע אשר הסברתי, ומה שאין בו סיבה מהן
5הרי הוא כמשמעו.

רמב"ם (מאמר תחיית המתים)6

 וכן הסתפק עליהם אומרנו, שמאמר ישעיה "וגר זאב עם כבש" וגומר, שהוא משל. וזה לא אנחנו לבד אמרנוהו, אלא כבר
 קדמונו להבנת זה העניין אנשי התבונה מן המפרשים, כמו רבי משה גקטיל"א, ואבן בלעם ז"ל, וזולתם מן המפרשים. וסוף
 הדברים יורה עליו, והוא אומרו "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ד"'. הנה כבר נתן העילה

 בהיותם אז בלתי חומסים ולא מזיקים, לדעתם השם. התראו אתם, קהל ישראל מי שיש לו שכל, שיהיה מצייר האריה
 בזמננו זה מורה ולזה הוא טורף, ואז ישוב וידע מבוראו מה שצריך, וידע שאין ראוי להזיק, וישוב לאכול תבן?! הנה נתקיים

מה שנאמר "ותהי להם חזות הכל כדברי הספר החתום" וגומר.

 אבל אנחנו כבר בארנו זה בפירוש בספר "מורה הנבוכים". ובחבור בארנו ראיתנו הגלויה מאומרם שימות המשיח אין בו דבר
משנוי סדר בראשית.

 ודע, שאלו היעודים וכיוצא בהם, אשר נאמר שהם משל, אין דברינו זה גזרה, שהרי לא באתנו מהשם נבואה שהודיעתנו
 שהוא משל, ולא מצאנו קבלה לחכמים מהנביאים שיבארו בה בחלקי אלו הדברים שהם משל. ואמנם הביאנו אל זה עניין

אשר אבארהו לך, והוא השתדלותנו והשתדלות כל איש מהיחידים, חילוף השתדלות ההמון.

 שהמון אנשי התורה, הנאהב שבדברים להם והערב לסכלותם, שישימו התורה והשכל שני קצוות סותרים, ויוציאו כל דבר
 נבדל מופרש מן המושכל, ויאמרו שהוא מופת, ויברחו מהיות דבר על מנהג הטבע, לא במה שיסופר ממה שעבר, ולא במה

שיראה מזמן העומד, ולא במה שיאמר שיארע לעתיד.

 ואנחנו נשתדל לקבץ בין התורה והמושכל, וננהיג הדברים על סדר טבעי אפשר בכל זה, אלא מה שהתבאר בו שהוא מופת,
ולא יתכן לפרש כלל, אז נצטרך לומר שהוא מופת.

 וכבר בארנו ב"מורה הנבוכים" לשון המקרא המבואר, ולשון חכמים זיכרונם לברכה, גם כן בבוא בדברי הנביאים משלים
 רבים, והפלגנו בביאור זה עד שאי אפשר לאחד מן הסכלים שמתגברים להכחישו. ומפני זה נאמר אנחנו, ומי שקדמנו

מחשובי המפרשים, שאלו משלים כמו שפירשנו.

 ואפשר שיאמר גם כן, כי כשירבה היישוב ותשמן הארץ, ימעט נזק בעלי חיים בהתקרב קצתם אל קצתם. כבר זכר זה אריסטו
בספר בעלי חיים, כשנתן טעם סיבת מיעוט היזק בעלי חיים קצתם לקצתם בארץ מצרים.

 ויהיה ג"כ גוזמא, כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, דיברה תורה לשון הבאי. ואם הוא על פשוטו, יהיה מופת שיראה בהר
הבית לבד, כמו שאמר "בכל הר קדשי", ויהיה כיוצא בדבריהם "לא הזיקו נחש ועקרב בירושלם".

 סוף דבר כל אלה הם דברים שאינם פינות התורה ואין להקפיד איך יאמינו בהם, וצריך שימתין האדם לגוף האמונה באלו
הדברים עד אשר יראו במהרה בימינו, ואז יתבאר אם הם משל או מופת.

 וכבר נודע שאנחנו נברח מאוד משינוי סדר בראשית. ואמנם יטעה כל מי שיטעה ממי שקדם או יתאחר להיותם בלתי
 מבדילים בין העניינים הנוהגים מנהג המופת, והם אשר לא יעמדו כלל ולא יתקיימו, ואמנם היו מפני הצורך, או לאמת

 נבואה; ובין העניינים הטבעיים הנמשכים תמיד, שהם מנהגו של עולם, אשר יבארו ז"ל ויאמרו תמיד" עולם כמנהגו נוהג",
ואמרו אין מביאים ראיה ממעשה נסים.

 ואמר שלמה "כי כל אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע". הנה כבר התבאר, שהעניינים
6הטבעיים נמשכים תמיד על מנהגיהם. וכבר בארנו גם כן זה ב"מורה הנבוכים", בדברנו בחידוש העולם.

רשב"א7

 בשמענו כי יצאו אנשים דרכם יורדת היא למטה לארץ לבאר שחת. עזבו תורת השם ונחת. שלחנם ספרי הגוים עליון ומנחת
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 עשו תורת אמת פלסטר. … ובעין כל הגדות של דופי ידרושו. … לאמר כי מבראשית עד מתן תורה הכל משל. ואברהם
 ושרה חומר וצורה. ושנים עשר בני יעקב שנים עשר מזלות וארבעה מלכים אשר נלחמו את החמשה הם ארבעה יסודות

 וחמשה הרגשים. גם שמענו כי במצות שלחו ידיהם לאמר כי האורים והתומים הם מלאכת האצטורלאב. ובתפילין ותפלה
 נתנו תפלה. … ואמר אחד מהם שאין הכוונה במצות התפילין להניחם על הראש ועל הזרוע ממש שאין החפץ בזה רק שיבין
 ויזכור את השם שמקום התפילין הרמוזין בראש כנגד המוח ובזרוע כנגד הלב שהם כלי ההבנה והזכרון לרמוז שיבין ויזכור

 לא זולת זה ומכאן מראין באצבע ששולחין אצבע ומדברים און בכל מצות התורה ופרקו העול מעליהן. ואין להם חלק
7בפשטיהן. וכל איש ואשה הישר בעיניו יעשה. ...
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